Ata da XXXVl SESSÃO PLENÁRIA DO CLAS DE OEIRAS
Data: 5 de Dezembro de 2019

Hora: 9.30H-11.30H

Local: Templo da Poesia – Parque dos Poetas
Número total de entidades participantes: 50
Número de entidades ausentes: 153

Ordem de trabalhos

Abertura da Sessão
1. Informações;
2. Aprovação da Ata da XXXV Sessão Plenária;
3. Deliberação do parecer do Núcleo Executivo do CLAS de Oeiras - Instituto São
João de Deus – criação de resposta de apoio domiciliário em Saúde Mental e
Demências;
4. Aprovação do Manual de Acolhimento da Rede Social de Oeiras;
5. Apresentação da Estratégia Nacional da Saúde para a área das Demências –
Catarina Alvarez (Associação Alzheimer Portugal);
6. Apresentação do ponto de situação sobre o Plano Operativo do PDS
2018/2022, pelos Grupos de Trabalho;
7. Outros assuntos.
Encerramento da Sessão.

Anexos

•

Lista de presenças;

•

Apresentação da Estratégia Nacional da Saúde para a área das Demências;

•

Apresentações do ponto de situação sobre o Plano Operativo do PDS
2018/2022, pelos Grupos de Trabalho.
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Conteúdos
A Sra. Presidente do CLAS deu as boas vindas às Entidades presentes e passou a
apresentar o ponto 1.
Ponto 1 - Informações
a) 1º ENCONTRO EM REDE DA REDE SOCIAL DE OEIRAS – Realizou-se no
passado dia 23 de outubro o 1º encontro em Rede, dinamizado pelo Grupo
de Trabalho da Pessoa Idosa da Rede Social de Oeiras. Subordinado ao
tema “Supervisão em Serviço Social”, contou com a presença da Dra. Carla
Ribeirinho que abordou a temática da necessidade da supervisão junto dos
assistentes sociais, bem como de outros profissionais. Nesta sequência, foi
apresentada uma proposta de criação de um programa de supervisão de
abrangência concelhia no âmbito da Rede Social de Oeiras;
b) CAPITAL DO NATAL – OFERTA DE ENTRADAS PARA CRIANÇAS COM IDADES
ENTRE OS 4 E OS 6 ANOS, DE IPSS DO CONCELHO: O Município de Oeiras
disponibilizou 704 bilhetes a 14 equipamentos de infância do pré-escolar,
que representam 10 Instituições da Rede Solidária (num total de 623
crianças e 81 educadoras e pessoal auxiliar), para estarem presentes na
Capital do Natal, no passado dia 29 de Novembro, dia da abertura oficial;
c) FESTA/ALMOÇO DE NATAL PARA 1.450 SENIORES DO CONCELHO - Com o
objetivo de proporcionar a munícipes com mais de 65 anos, momentos de
convívio e lazer, vai-se realizar-se nos dias 10 e 11 de dezembro, o
tradicional Almoço Sénior, na Capital do Natal em Algés, contando com a
presença

de 1.450

seniores

do

concelho

(totalidade das

vagas

já

ocupadas);
d) PASSEIO DAS LUZES – À semelhança dos anos anteriores, e com o objetivo
de proporcionar um momento de convívio e celebração a munícipes com
mais de 65 anos, no próximo dia 12 de dezembro, irá realizar-se o Passeio
das Luzes em Lisboa, com início às 20H00 e termino às 24H00 (inscrições a
decorrer desde o dia 2 de dezembro);
e) CAFÉ MEMÓRIA DE OEIRAS - No dia 14 de dezembro será o último Café
Memória do ano e terá lugar no Fórum Apoio de Algés, com almoço
partilhado entre os voluntários e os participantes, contando ainda com
atividades alusivas ao Natal;
f)

VENDA DE NATAL DA CERCI OEIRAS – Na Livraria-Galeria Municipal Verney,
em Oeiras, encontra-se a decorrer, até dia 14 de dezembro, mais uma
edição da exposição e venda de Natal da CERCIOEIRAS.

Funciona de 3.ª feira a 6.ª feira, das 11H00 às 18H00 e sábados das 12H00 às
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18H00. Encerra aos domingos;
g) CONCURSO DE PRESÉPIOS - Por iniciativa do Senhor Presidente da
Câmara, nesta quadra Natalícia vai ter lugar um concurso de Presépios em
todas as Paróquias do concelho. Visa-se o envolvimento das Paróquias de
Oeiras, e dos seus paroquianos e paroquianas numa iniciativa que irá
premiar o melhor Presépio do concelho;
h) EXPOSIÇÃO “UM MAR DE ESTÓRIAS - O MUNDO EM PRESÉPIOS” - De 1 de
dezembro 2019 a 6 de janeiro 2020, realizar-se-á a Exposição de Presépios
“Um mar de Estórias - O mundo em presépios”, constituída por 132
presépios, da coleção da Dra. Maria Cavaco Silva, na Piscina Oceânica de
Oeiras. O horário de funcionamento é de 2.ª feira a domingo entre as
10H00 e as 18H00;
i)

PLANO LOCAL PARA A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES CIGANAS E PLANO
MUNICIPAL DE INTERVENÇÃO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO –
Encontram-se já definidas e aprovadas as linhas orientadoras destes
planos, e os mesmos serão apresentados oportunamente em Sessão
Plenária. Ambos os planos foram já apresentados ao Executivo Municipal na
reunião de câmara que decorreu ontem (dia 4 de dezembro de 2019).
Realça-se que já se encontram no terreno estes 2 planos, e relativamente
ao Plano Local das Pessoas em Situação de Sem Abrigo, apresentou-se a
candidatura “Intervir, Capacitar e Acolher em Oeiras – implementação do
Plano Municipal de Intervenção com Pessoas em situação de Sem-Abrigo”,
com a duração de 36 meses, abrangendo as áreas de acompanhamento
psicossocial, ações de sensibilização para a temática, ações de formação
dirigidas a pessoas em situação de sem-abrigo e respostas habitacionais e
de acolhimento;

j)

FAST TRACK CITIES – REUNIÃO DE CONSÓRCIO – No próximo dia 19 de
dezembro, irá decorrer uma reunião, pelas 15H30, no Salão Nobre do
Palácio do Marquês de Pombal, para formalização do Consórcio.

Seguidamente usou da palavra a Dra. Cecília Dionísio, Coordenadora do Setor
Oeiras Cascais do ISS referindo que:
•

No Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social, tomou posse a nova
Diretora Adjunta, Dra. Fátima Matos, que passará a ser a Representante no
CLAS. Referiu ainda que a Diretora de Unidade, irá também estar presente
no CLAS sempre que possível, e fará o acompanhamento dos trabalhos do
setor do Desenvolvimento Social, nas áreas do regime jurídico e das
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prestações sociais;
•

Manifestou agradecimento e reconhecimento à CMO, pela operacionalização
e empenho para que o Programa Operacional de Pessoas Carenciadas tenha
continuidade, tendo em conta a exigência do mesmo; O Programa
apresenta uma nova entidade coordenadora, a Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras, que irá manter todo o apoio técnico da parte da Autarquia;

•

A Dra. Fátima Santos Guerreiro, que já era interlocutora para Cascais, para
além das funções de coordenação dentro do setor, passou a assumir
também a articulação na gestão do Programa para o território de Oeiras. A
Dra.

Josefina,

será

a

interlocutora

do

Programa

no

âmbito

da

operacionalização dos processos dos agregados familiares, dos assuntos
referentes à intervenção e à análise dos agregados familiares, ao nível dos
critérios de elegibilidade.
Ponto 2
A Sra. Presidente do CLAS passou à votação da Ata da XXXV Sessão Plenária do
CLAS, que foi aprovada por maioria.
Ponto 3
A Sra. Presidente do CLAS passou à apresentação do parecer do NE do CLAS de
Oeiras, para a criação de resposta de apoio domiciliário em Saúde Mental e
Demências do Instituto São João de Deus. Foi ainda referido que está previsto que
a partir de janeiro de 2020, existam duas novas respostas a nível de apoio
domiciliário, uma para a saúde mental e outra para a área das demências.
Ponto 4
A Sra. Presidente do CLAS passou à votação do Manual de Acolhimento da Rede
Social de Oeiras e do parecer do NE relativamente à Equipa de Apoio Domiciliário
para a Saúde Mental, do Instituto São João de Deus, que foram aprovados por
maioria.
Ponto 5
Apresentação da Estratégia da Saúde para a áreas das Demências, pela Dra.
Catarina Alvarez (ver anexo).
Ponto 6
Apresentação do ponto de situação sobre o Plano Operativo do PDS 2018/2022,
pelos Grupos de Trabalho (ver anexo).
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Não havendo mais questões, a Sra. Presidente do CLAS deu por terminada a
Sessão Plenária, agradecendo a presença de todos.

Elaborado por:

Data:

Equipa técnica Rede Social de Oeiras

09-12-2019

Aprovado por:

Data:

CLAS de Oeiras

24-11-2020
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